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Az Almere-Amersfoort-Heerenveen-Leeuwarden-Groningen- Assen- Steenwijk-Kampen és Zwolle
környékén élő magyar protestánsok gyülekezeti híradója.
Közreműködtek:
A „Zwollei Harangszót” a Presbitérium megbízásából
szerkeszti: dr.Hermán M. János és Szomor Attila. –
Közreműködtek: Bujtás László, Hermán Zsuzsika, Németh
Piroska, Szabó Zsolt Tamás, és Urbán Ákos.

A tartalomból:
A Zwollei Magyar Református Egyházközség hírei –
”Gyermekvonatok” indultak 100 éve

A 2020-as szolgálati rend az egyházközségünkben:
•Január 12-én volt az idei első magyar istentiszteletünk Zwolléban, délután 15 órai kezdettel, amikor dr.
Hermán M. János szolgált a Plantagekerk templomában.
•Február 9-én, szintén a Plantagekerk épületében,
szolgált nt. drs. Kelemen A. Csongor urki lelkipásztor
. Fellépett a Hágai Magyar Kórus. Vezényelt Kovács
Kata karnagy. Pacsura Dávid KCSP ösztöndíjas testvérünk néptáncot tanított az alagsor egyik termében.
•Március 8-án Hermán M. János végezte a liturgiai
szolgálatot, Igét hírdetett Németh Piroska vallástanár.
Ezt követően Pacsura Dávid ismét néptáncra oktatta a
jelenlévőket.
•Április 13-án, hétfőn délelőtt, 11 órakor, Húsvét másodnapi ünneplésünk alkalmával – régi helyünkön,
a lutheránus templomban Igét hirdetett volna Hermán M. Rebeka. Az úrvacsorai liturgiát drs. Kelemen
Csongor és Hermán M. János vállalta, de a mostoha
idők, a járvány fenyegető hatása miatt ezek a szolgálatok elmaradtak.
Szomorú hír, hogy eltekintünk a május 10-iki magyar
istentisztelet megtartásától. Pillanatnyilag még nem
tudjuk, hogy miként viszonyuljunk a május 31-re kitűzött dátumhoz, amikor gyülekezetünkben vasárnap
du.15 órakor két ifjú konfirmál ésreménység szerint
úrvacsoraosztás lesz.
Info: jhermanm@gmail.com, Tel: 038-4233247
refistentiszteletzwolleban
Honlap: https://zwolleireformatus.wordpress.com/
Lelkipásztorok: dr. Hermán M. János és drs. Kelemen
Csongor Attila.
Presbiterek: Urbán Ákos gondnok, Rostás Kriszta,
Németh Piroska, Truczkai József és dr. Berta Balázs.
Diakónusok: dr. Berta-Érsek Réka, Bodor József és
Czimbalmos Klára.
Orgonista: dr. Robert Helder.

Az Olvasóinknak ÁldottHúsvéti
És Pünkösdi Ünnepeket
Kívánunk!LEGYENTOVÁBBRA
ISAZ ISTENRE ÉS AZ EGYMÁSRA
TALÁLÁSNAK, A VÍGASZTALÁSNAK ÉS
A GYÓGYULÁSNAK AZÉVEA 2020-as
ESZTENDŐ
Reméljük, hogya nemzeti összetartozásért
és a világ békéjének az erősödéséért sokan
imádkozunk! A 2020 dec. 6-án esedékes
Kárpátmedencei Református Imanap
tematikáját, Deo Volente, a Kárpátaljai
Nőszövetség készíti elő.

Székelykeresztúr: Jézus-kiáltó hegy
A székelyek innen riasztották ela tatár hadakat. A visszhang innen messze elhallatszik a völgybe, ezért az emberek Jézus nevét kiáltozták elkeseredésükben. Ezeket a
kiáltásokat a tatárok félelmetes, nagy harcosok és erős
seregek hangjainak vélték és ijedtükben visszavonultak.A
kereszt és a rajta elhelyezett emléklap az első világháborúban elesett 144 székelykeresztúri áldozat nevét és emlékét
őrzi.
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Reményik Sándor: Egyszer talán majd mégis vége lesz
És akkor, aki visszatérni bír,
Csak visszatér megint a régihez.
A régi hithez, a régi házhoz –
Ecsethez, tollhoz, kapanyélhez,
És számon mit se kér, kit se átkoz.
A mappás talán új térképet ír,
De másként minden régiben marad,
Csak egy darabig sok lesz a friss sír.
Mi megnyugszunk, a szívünk mit se kérd,
A föld valahogy döcög majd tovább,
És lassú erők lemossák a vért.

Kaszás e földön a Halál
Kaszás a földönn a halál
Ki mindenütt rendet kaszál
Erejét mutatja kaszáját forgatja
Virágokat nem szán kórókkal egybe hány
Jaj ódd magad szép virágszál.

VILÁGJÁRVÁNY IDEJÉN – Londoni levél a
kórházakban fekvő híveknek

Fáradhatatlan arató
Mert sarlója mindenható
Kinél nincs élesebb semmi vagy sebesebb
Mert minden szem tőle előtte földre hull
Jaj ódd magad szép virágszál.
Halál órája folyton foly,
Éretlen fűvel sem gondol.
Szertelenül kaszál, kikeletben sem áll,
Sőt télben is talál, amit vágjon halál.

„Nem a félelemnek lelkét adta nekünk Isten, hanem
az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7)
Itt a hangsúlyt a „józanságra” tesszük, mivel ezt a Jaj ódd magad, szép virágszál.
jelenlegi helyzetet a Krisztus követő keresztyén embernek a hit józanságával kell kezelni. Józanul kell Domokos Pál Péter (1901-1992) gyűjtése, Istensegíts
látni a bűn következményét, az utolsó idők köze- (Bukovina), 1955
ledtét, s annak jeleit, de mindeközben nem szabad
elfeledkezni Istenünk mindenek feletti hatalmáról,
amellyel a bűn, a kárhozat és a halál hatalmából
kimentett minket a mi Urunk Jézus Krisztus által,
akinek adatott minden hatalom mennyen és földön.
Hisszük, hogy Isten a betegséget és szenvedést is fel
tudja használni az Ő dicsőségére és a mi lelki javunkra. Imádságos szívvel gondolunk a beteg testvéreinkre, családjaikra és az egész teremtett világra!
Könyörögjünk, hogy velük együttlehessünk hívek
mindhalálig! Krisztus feltámadása aami dicsőséges
feltámadásunk záloga!”
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Ferenc pápa: a járványbetegeket segítő orvosok és papok szentek.
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Szívemben hordozlak benneteket” – mondta Ferenc
pápa azokról az alaptalanul rágalmazott papokról
beszélve, akiket „bűnös” paptársaik miatt támadnak.

Az emberekhez legközelebbi szenteknek nevezte az
Rögtönzött szavakkal Ferenc pápa kijelentette:
új koronavírus-járványban a betegekért életüket is
vannak
papok, püspökök és köztük van a pápa is, akik
feláldozó orvosokat és papokat Ferenc pápa a nagycsütörtök este a teljesen üres Szent Péter-bazilikában „nem felejtenek el bocsánatot kérni, és megtanulnak
megbocsátani, mert ők tudják, hogy bocsánatot kell
bemutatott misén.
kérniük és meg is kell bocsátaniuk. Mindannyian
bűnösök vagyunk. A papok is kerülnek válsághelyzetbe, nem tudják, mit tegyenek, sötétségbe zuhannak”.
A hívők nélküli bazilika lesz a helyszíne a nagypénteki
szertartásoknak is.
A hetek óta látogatók nélküli Szent Péter tér padlózata zöld színbe öltözött a kinőtt fű miatt.

Ferenc pápa rögtönzött homíliájában emlékeztetett a
Covid-19 fertőzésben Olaszországban elhunyt több
mint hatvan papra, akik a kórházakban végeztek szolgálatot.
Megemlítette az orvosokat, ápolókat, akik szintén
munkavégzés közben haltak meg a fertőzésben.
Azt mondta: orvosok és papok azok a szentek, akik a
„szomszéd ajtó mögött” élnek és szolgálják, akár életük feláldozásával is, embertársaikat.
Az egyházfő a Szent Péter-bazilika úgynevezett Katedra-oltáránál mutatta be az utolsó vacsorára emlékező misét, amelyet a hívők kizárólag interneten és a
tömegkommunikációs eszközökön keresztül követhettek.

Konrad Krajewski bíboros, a pápai alamizsna hivatal
vezetője a vatikáni bíborosok között pénzgyűjtést indított a járványban elhunyt olasz egészségügyi dolgozók családjainak segítésére.
Forrás: MTI • 2020. április 9.

NAGYPÉNTEK
”Én vagyok az út az igazság és az élet, senki sem mehet az
Atyához, csakis énáltalam.” (János evangéliuma 14. rész 6.
vers.)Jézus Krisztus keresztjét nem ember, hanem maga
Isten ácsolta. Aki annyira szeret engem és téged, hogy „az
Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne ves�szen, hanem örök élete legyen”.
Nagypénteken elcsendesedve Krisztus kereszthalálára
gondolva hallgassuk meg Márkus Gábor lelkipásztor gondolatait.Nincs más út, nincs más igazság, nincs másban élet
- Reformatus.hu portál

A járvány miatt elmaradt a lábmosás szertartása. Ferenc pápa emlékeztetett, hogy csütörtök délelőtt nem
mutatta be az olajszentelő (más néven krizmaszentelő)
misét sem. Reményét fejezte ki, hogy ezt még Pünkösd
előtt pótolhatja, „ha nem lesz lehetséges, akkor idén
elmarad” – jelentette ki.
A papság megalapításának nagycsütörtöki ünnepnapján az egyházfő azokról a papokról is beszélt, akik
a börtönökben dolgoznak, vagy a világ legtávolabbi részeibe viszik el az Evangélium üzenetét, és ott
névtelenül szolgálatvégzés közben vagy ismeretlen
járványban halnak meg. Megemlítette a vidéki, egyszerre több kistelepülésen szolgáló papokat, „akik mindenkit személyesen ismernek, még a kutyákat is néven
nevezik!”.

Bibliaolvasó Kalauz, Nagypéntek Kaszó Gyula
igemagyarázata

„Jézus így szólt hozzá: Júdás, csókkal árulod el az Emberfiát?” Lk 22,39–71
Nagypénteken arra tekintünk, amit az Úr tesz: biztat, még
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ha eltávolodik is; nem hagyja magukra az övéit, imádkozik,
vért verejtékezve, ébresztve szól, kérdez (48), parancsol,
gyógyít, tanítványára tekint, és válaszol. Csupa embereket
aktivizáló cselekmény. És az ember? Mintha mindennel az
Úr hatástalanításán dolgozna: bár követni igyekszik Jézust,
de elalszik; a szerető Mester közelébe lép, de elárulja; vagdalkozik és erőt demonstrál; tagad és sír; gúnyolódik és kiforgatja Isten szavát. Engedjük hát, hogy ő cselekedjen – a
mi életünkben is!

új erő vár, új öröm, győzelem.
„Győzelmet vettél, ó Feltámadott!”
Jöhetnek borús és nehéz napok,
zengve kísér az ének ritmusa:
a Győzelmes nyomában járhatok.
Jöjjetek, énekeljetek velem,
és énekelje egész életünk!
A Győzelmes nyomában járhatunk,
s vele győztesen célhoz érhetünk.Túrmezei Erzsébet

A KERESZT ÉS AZ ÜRES SÍR ÜZENETE
A húsvéti ünnepkörnek két kiemelkedő eseménye a nagypéntek és húsvét első napjának hajnala.

Munkácsy Mihály: Ecce Homo, 1896

Magyar Református Énekeskönyv, 341.-1.-Ó,

Krisztusfő, te zúzott, Te véres szenvedő,:/: Te töviskoszorúzott /Kigúnyolt drága fő, Ki szépség tükre voltál,
Ékes, csodás remek, De most megcsúfolódtál: Szent fő,
köszöntelek!-2. Ékességed ,te drága, Melytől máskor
szepeg / Világ hatalmassága, Köpés mocskolta meg.
Milyen halványra váltál! Szemed fényét, amely Szebb
volt minden sugárnál, Ki rútította el? -3.Mind, ami kín,
ütés ért, Magam hoztam Reád; :/: Uram, e szenvedésért
Lelkemben ég a vád. Feddő szót érdemelve itt állok én,
szegény, S kérlek, lelked kegyelme Sugározzék felém. -4.
Itt állok - ó, ne vess meg - A gyötrelmek helyén; :/: Amíg
ki nem hűl tested, El nem mozdulok én. S ha életed kilobban, Alácsuklik fejed, Ölemben és karomban Lesz nyugtató helyed. -5. Ó, légy érette áldott, Jézus, Egyetlenem,
:/: Hogy szörnyű kínhalálod Nagy jót akar velem. Add,
hogy hódolva híven Tőled ne térjek el, S ha hűlni kezd
a szívem, Benned pihenjek el. -6.Mellőlem el ne távozz,
Ha majd én távozom, :/: A kínban, mit halál hoz, Állj
mellém, Jézusom. Ha lelkem félve reszket, S rettent a
meghalás, Nagy kínod és kereszted Legyen vigasztalás.7.
Légy pajzsom és reményem, Ha kétség látogat, :/: Véssem
szívembe mélyen Kereszthalálodat. Rád nézzek, Rád szünetlen, S ha majd szívem megáll, Öleljen át a lelkem - Így
halni: jó halál.
Dallam: Hassler H.L., 1601.

Hétköznapok húsvéti fényben
„Győzelmet vettél, ó Feltámadott!”
Minden reggel elénekelhetem,
s boldog húsvéti fény ragyogja be
új napom, utam, egész életem.
Hisz Jézus Krisztus, a Feltámadott,
jár aznap is előttem és velem.
Nyomában új szolgálat, feladat,

Munkácsy Mihály: Krisztus Pilátus előtt, 1881

Nagypénteken feszítették meg Jézus Krisztust a Jeruzsálem melletti kivégzőhelyen, a Golgotán. Húsvét
hajnalán pedig üresen találták Jézus sírját a végtisztesség céljából odament asszonyok. Angyal jelentette ki
az asszonyoknak, hogy Krisztus feltámadott. Krisztus
elvégezte a váltság munkáját a kereszten. A Mennyei
Atya azzal nyilatkoztatta ki a váltság elfogadását, hogy
Fiát feltámasztotta. A megváltás örömüzentét Krisztus
tanítványaira bízta.
A keresztyének feladata, hogy hírnökei legyenek a Krisztus által elvégzett kegyelmi tettnek. Az egyháznak minden néphez és minden nemzedékhez el
kell juttatnia a nagy üzenetet: Krisztus karácsonykor
emberré született, nagypénteken és húsvétkor megváltotta a világot.
Ez a keresztyén szolgálat látszólag egyszerű és veszélytelen. A valóságban azonban korántsem így van.
Krisztus sorsában osztozik a megváltást hirdető keresztyénség. Krisztust gyűlölte a világ. A kortárs
zsidók másfajta messiást vártak. Nemzeti hős után
áhítoztak, aki felszabadítja őket az idegen uralom alól,
sőt a világ népei fölé emeli őket. Jézus nem olyannak
jött. Ő olyan volt, amilyennek az Ószövetség lapjain
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olvasható, amilyennek Isten a próféták által megígérte. Nem e világból való volt. Idegen volt e világban.
Nem kellett a korabeli zsidóknak, de nem kellett a korabeli pogányoknak sem.
Karácsonykor ugyan még a zsidó pásztorok hódoltak
népük nevében a betlehemi jászolnál, aztán a napkeleti bölcsek a világ pogány népei képviseletében.

Thorma János. (1870, Kiskunhalas - 1937, Nagybánya):
„Békesség néktek...”

James Tissot (1836 – 1902: „Mit látott Urunk, amikor letekintett a keresztről?” (Brooklyn Museum)

Tényleg keresnie kell a keresztyéneknek a világhoz való kapcsolódási pontokat, de önfeladás nélNagypénteken viszont minden az ellenkező- kül. Ha a keresztyének önfeladás nélkül hirdetik a
jére fordult. Akkor előbb a zsidó főtanács, aztán He- nagypéntek és a húsvét, a kereszt és az üres sír üzeneródes, végül Pilátus ítélte halálra Jézust. A kivégzést a tét, akkor használnak igazán a világnak.
pogány római katonák hajtották végre.
A kereszt és az üres sír üzenete örömteli. Az evangéliMennyi meg nem értéssel, félremagyarázással, um görög szava is azt jelenti, hogy örömhír. A kereszgyűlölettel találkozott Jézus Krisztus az alatt a néhány tyénség örvendező vallás..
év alatt, ami alatt megváltói szolgálatát végezte. A kereszthalál lett a gyűlölet eredménye. Isten azonban A megváltottság örömének a hite és mindennapi megjóra fordította azt, amit az emberek gonoszul gondol- élése, a perspektíva és a remény vallása.
tak ellene. Krisztus kereszthalála egyszeri és tökéletes
A világ sóvárogva várja ezt az örömhírt. A
áldozat volt a világ megváltásáért.
megváltás az Isten szeretetéből történt, „mert úgy
Krisztus felkészítette övéit, hogy sorsában osztozzanak. Ez az osztozás legtöbb esetben nem jelentette és jelenti a mártírhalált. A keresztyénség azonban
idegen test a világban és ezért a világ gyűlöli, amint
Krisztust gyűlölte. Szeretné magába olvasztani, asszimilálni a világ a keresztyénséget.

szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.”(Ján.3,16)
Dr.Csohány János, Debrecen

Ave crux, spes unica – Üdv néked, kereszt,
Sokszor maguk a keresztyének is meg- egyetlen reményünk

kísérlik, hogy hasonuljanak a világhoz. Ez
csábítónak tűnik, hiszen azt remélik, hogy
akkor nem fogja bántani őket többé a világ és mis�sziójuk is nyer általa. A világ egy alkalmazkodó keresztyénség üzenetét talán könnyebben elfogadja.
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Akinek van füle a hallásra, hallja!

amire a szász evangélikus prédikátorok kiállhattak,
hogy a templomkertben, biztonságos távolságban álló
Erdélyben, Segesváron van egy kis, XVI. századi szász leprásoknak is hirdethessék azt az Igét, amire oly nagy
templom, amit egy lepratelep és kórház mellé építet- szükségük volt. Lásd, a mellékelt fényképeket:
tek. Németül így hívják: Siechhofkirche.
Szinte látjuk is magunk előtt, amint ott állnak a templomkertben az erejüket veszett, kötszerekkel bekötözött leprások (a tisztátalanok), biztos távolságra az
igehirdetőtől, a „normális”, egészséges emberektől,
elérhetetlen távolságra egy olyan világtól, mely őket
nem akarja, nem tudja befogadni. De mégis…akár
leprások, akár nem….az Evangéliumot muszáj volt
hallaniuk!
Időközben sok minden megváltozott a világon. Segesváron is. A járvány elment. Éppúgy, mint az erdélyi
szászok zöme, akik a kommunista elnyomás hatására kényszerültek elhagyni szülőföldjüket, és akiknek
„Siebenbürgen, süße Heimat” már csak távoli, talán
mesebeli táj. Régi, falusi vártemplomaik üresek, romosak. A
Siechhofkirchét viszont történetesen egy Görög Katolikus
gyülekezet használja.

És időközben semmi sem változott a világon. Erdélyben
sem, és Hollandiában sem. Vagy másképpen tekintve,
ismétlődni tűnik a történelem. Egy új járvány seper
végig a világon, és megálljt parancsol annak a felgyorsult
világnak, amit az ember magának alkotott, de gyeplőjét
már nem tudta kézben tartani. Ez a megtorpanás pedig
némelyeknek tragikus, de mindenki számára mélyreható
következményekkel bír. Ezeknek a következményeknek
egyike: bezárt templomok, zártkörű istentiszteletek,
amiket az internet segítségével hallgathatnak, nézhetnek az

otthon ülők.

Szinte látjuk is magunk előtt, amint otthon, vagy
kórházakban, kanapén, fotelben ülve, ágyban fekve,
Korona-páciensek vagy potenciális hordozók – mint
modern „tisztátalanok” – ezrei követik ezeket az online istentiszteleteket, biztos távolságra az igehirdetőtől, egymástól. De mégis…akár korona-páciensek,
akár nem…az Evangéliumot muszáj hallaniuk!
Melyik Evangéliumot? Hát az Jézusét! Azt, amelyiket
Tőle kaptunk, és amelyik Róla szól, mivel Istennek
Országa Benne közelített el.
Amire mi jelenleg nem vagyunk képesek, amit nekünk nem szabad megtennünk – éspedig egymáshoz
közelíteni – azt Jézus Krisztus felénk már régen megtette.

Ennek a kis templomnak különlegessége az, hogy bejárata mellé, a külső falára is építettek egy szószéket,

Þ
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és Istentől távol.
De áldott legyen az Úr, hogy nem olyan Főpapot adott
nekünk, aki ne tudna megindulni a gyengeségeinket
(Zsid 4. 15), hanem valóban olyan, aki megtapasztalta, és magára vette a mi elhagyatottságunkat, fájdalmainkat, betegségeinket, vétkeinket. (vö. Ézs 53).

Ennek a Jézusnak az Evangéliuma kell hangozzék
minden templomi belső vagy külső szószékről, minden online prédikációban, minden otthonban, az
Jézus maga a záloga, bizonyítéka annak, hogy Isten utcán, iskolákban, kórházakban, börtönökben… Adnem egy kifürkészhetetlen, elérhetetlen távolságban játok hát tovább a jó hírt, hogy van gyógyulás, van
lakozó Isten akart maradni, aki biztos távolságban bűnbocsánat, van megbékéltetés, van kegyelem, van
tartja magát minden emberi nyomorúságtól, tisztá- örök élet, éspedig Nála, aki velünk és értünk szenvedett,
talanságtól, bűntől, hanem Jézus Krisztusban olyan velünk és értünk tapasztalta meg az Istentől és emberektől
közel jött hozzánk, amennyire csak lehetséges. Betle- való elhagyatottságot, és velünk és értünk halt meg, hogy
hemben Isten emberi gyermekké vált; a Golgota ke- minket mindezektől megváltson, és támadott fel az örök
resztjén magára vette ember-létünk legfájdalmasabb, életre, hogy nekünk azt megszerezze! Akinek van füle a
legrejtettebb nyomorúságát, még a halált is, csak hogy hallásra,hallja!
minket attól megválthasson; a húsvéti üres sír hirdeti Kelemen Attila Csongor, lelkipásztor,2020 április 8-án, húsvét
a feltámadt dicsőségét és az örök életet…pünkösdkor nagyhetében.
pedig annyira közel jött Isten az emberhez, hogy a
Szentlélek által szó szerint benne akar lakozni minden
ember belsejében, aki életét elvesztette és megtalálta
Krisztusban.
A távolságtartás korszakában ez különösen beszédes:
Isten ennyire közel jött hozzánk…Igen, hihetetlennek
tűnik, de mégsem érhet teljesen meglepetésként, hisz
Jézus maga is ezt hirdette már fellépése kezdetén,
amikor így foglalta össze az Evangéliumot: „Térjetek
meg, mert elközelített a mennyeknek országa!” (Mt 4:
17). Ez pedig egy olyan ország, melybe önerőnkből
soha nem juthattunk volna be. Ahhoz túlságosan
esetlenek, romlottak, töredékesek, bűnösök, tisztátalanok vagyunk…olyanok lennénk, mint a Jézus
kora-beli leprások, vagy a segesvári fertőző betegek a
Siechhofirche udvarán, vagy a jelenlegi Korona-betegek…az Aranykapukon kívül ragadnánk…egymástól

Þ
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Nagypénteki gondolatok
Rostás Kriszta Tímea
Minden alkotás fájdalomból születik,
1.Győzelmet vettél, ó, Feltámadott! Dicsőséggel fényes a diadalod! Magas égből szállt le angyali követ, Hogy elhengerítse a nehéz követ. Győzelmet vettél, ó, Feltámadott! Dicsőséggel fényes a diadalod!

Gyarló ember egyszerű hagyatéka,

2. Lásd, ott az Jézus, az Üdvözítő! Ne kételkedj többé: ő jelent meg, ő! Ujjongj, Isten népe, Hirdesd szüntelen, Jézusé a végső, döntő győzelem! Győzelmet vettél, ó, Feltámadott! Dicsőséggel fényes a diadalod!

S e fájdalom lelki éhségből fakad

3. Mért félne szívem? Él az én Uram, Békesség Királya,
Benne nyugta van, ő a diadalmam, pajzsom, életem, Szívemben már nincsen semmi félelem. Győzelmet vettél, ó,
Feltámadott! Dicsőséggel fényes a diadalod!

Szavaknak leírása, lelkének feltárása,
Átok és áldás, Isten ajándéka.

Szerelem, honvágy, magány, zűrzavar,
Vagy kit marcangol kegyetlen testi baj;
Vagy vírusosan terjedő, tán halált hozó kór,
minden léptünkben káosz és nyomor.
Ez a bűn minden következője, lelki éhségünk eredendője,
Hogy mi itt most egyedül, magunkra hagyatva,

Eredeti dallam: Händel György Frigyes (1685—17SB) - Edmond Louis Budry 1854-1932 (francia). A DUNÁNTÚLI
EVANGÉLIKUS ÉNEKESKÖNVV RÖVIDÍTETT KIADÁSA ÚJ RÉSSZEL - EVANGELIKUS VIIÁGSZÖVETSÉG,
1957.Photomechanischer-Nachdruck Akadem. Druck- u.
Verlagsanstalt. Graz. 1957.

Þ

Otthonunk börtönében várhatunk sorsunkra.

De Ő bűneinket felvéve, gyengeségben hatalom,
Mily áldott és megmentő ez isteni fájdalom:
„Eli, Eli, Lama Sabachthani?” avagy „Én Istenem, én
Istenem miért hagytál el engemet?»
S Isten akkor Magát Magától tagadta meg.
„Eli, Eli, Lama Sabachthani?”
S a függöny felhasadSötét völgyön átkelve, lőn harmadnap Virradat.

Egy új kezdet!
Hogy bárki bármit újrakezdhet,
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Mert új, megváltó, örök remény a harmadnapi Virradat.

Magyarország Barátai Alapítvány

S akiből most mind Szó fakad:

Nemzeti Régiók kezdeményezéshttps://
friendsofhungary.activeboard.com/t66499189/
pleasesupport-the-european-citizens-initiativenemzeti-rgik-/

Áldja, Ki minket szeretetével eláraszt,
Ki nemcsak Fiát, de minket is feltámaszt!
Zwolle, 2020 április 10

Támogassuk a Nemzeti Régiók polgári kezdeményezést!
,,A nemzeti régiók támogatásáért indított európai polgári kezdeményezés arra ösztönzi az Európai Unió törvényhozását, hogy kohéziós politikája kezelje kiemelt
figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő környezettől.”
Richard Rittelmann előadásahttps://friendsofhungary.
activeboard.com/t66466544/message-andperformance-by-richard-rittelmann-opera-singer-r/
Richard Rittelmann megosztja az Alapítvány tagjaival
opera ária előadását videón, és gondolatait a járványhelyzetről és ennek kapcsán a művészet fontosságáról.
Hallgassuk szeretettel!

Egyházközségünkbejegyzése Hollandia
Kereskedelmi Kamarájának a nyílvántartásába

/Görög-keleti húsvéti ünnep: ápr 19/

Urbán Ákos gondnok testvérünk, Rostás Kriszta Timea presbiter
testvérünk valamint Hermán M. János lelkipásztor 2019 június
27-éna Kereskedelmi Kamaránál (KvK) jogi személyként jegyeztette be a Zwollei Magyar Református Egyházközséget. Gegevens
Kerkgenootschap: RSIN 860184420. Activiteit: 94911- Religieuze
organisaties. Naam: Hongaarse Protestantse Gemeente Zwolle.
Zwollei Magyar Református Egyházközség. – Pénztáros: Rostás Kriszta Timea, Zwolle. Végre, kilenc hónapi “kilincselés”,
átvilágításés környezetvizsgálat után, számlaszámot is küldött a
bank: Hongaarse Protestantse Gem Zwoll

Április 13. – Húsvéthétfő

NL46 INGB 0006 9360 50

Május 21. – Mennybemenetel ünnepe

InterjúTruczkai József presbiter testvérünkkel

Ünnepeink 2020-ban:
Jan.19. vasárnap, Egyetemes Imahét
Március 1. – Nagyböjt első vasárnapja
Április 10. – Nagypéntek
Április 12. – Húsvétvasárnap

Május 31. –Pünkösdvasárnap
Június 1. Pünkösdhétfő
Június 7.–Szentháromság vasárnapja
/Görög-keleti pünkösdi ünnep: jún.7/
Aug. 20. – csüt. Szt.István – Államalapítás
Aug. 23. – Újkenyér vasárnapja
Okt.31.szombat – Reformáció ünnepe
Nov. 29. – Advent első vasárnapja
Dec. 25. – péntek – Karácsony első napja

Német Piroska
Gyülekezetünk hírújságjában, minden gyülekezeti tisztségviselőt igyekszünk bemutatni.
Truczkai József presbiter testvérünkkel a karantén miatt
már nem személyesen, hanem telefonon keresztül beszélgettünk. Feleségével mindketten dolgoznak és mivel
kisfiúk, Dávid még csak két éves, felváltva járnak dolgozni. Hála Istennek a munkahelyeiken rugalmasan álltak
hozzá a megváltozott helyzethez. A munkáról kérdezve,
Józsi elmondta, hogy bár a foglalkoztatottság nagyjából
a felére csökkent, mégis van bőven mit csinálni. Bepótolják az elmaradt munkákat.
Honnan

és

hogyan

érkeztél

Hollandiába?
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Miért pont Hollandia?
2014 júniusában jöttem Hollandiába. Egy siklósi újságban
láttam meg a hirdetést, hogy Hollandiába kárpitost keresnek,
nyelvtudás, nem feltétel. Addigra otthon már egyre rosszabbak voltak a munkakörülmények, így úgy döntöttünk, hogy
először csak én jövök ki, és ha beválik a munka, akkor jön az
egész családom. Ahogy lejárt az egy év próbaidő, kiköltöztünk. Nem volt könnyű. Adrienn akkor már hosszú évek óta
dolgozott mint főnővér, de a cégem mindenben 100%-os támogatást nyújtott. Lakáskeresés, költöztetés, nagyon jó érzés
volt, hogy így viszonyultak hozzánk.
Gondolom nagy felelősség, családfőként egy ilyen döntést meghozni.
Igen, de nem mentünk bizonytalanra. Isten mindig velünk
volt és elkészítette a következő lépést.
Mondanál pár szót a családodról?
Feleségemmel, Adriennel mindketten Erdélyből származunk, Nagyvárad mellől ugyanabból a kis határfaluból,
Érkörtvélyesről. Adrienn családja ’89-ben települt át Magyarországra, Siklósra, ahol házasságkötésünktől kezdve a
kiköltözésünkig laktunk. 2001. október 13-án és 21-én volt
az esküvőnk, Siklóson és Érkörtvélyesen, amolyan igazi falusi lagzi, 200 fős násznép, leányszöktetéssel, ahogy kell. Két
gyermekünk van, Krisztina tizenhárom éves, Dávid pedig
két éves.
Hogyan találtatok rá a zwollei magyar gyülekezetre?
Adrienn találta meg Facebook-on a gyülekezetet és mivel
nekünk fontos, volt, hogy magyar nyelven hallgassuk Isten
igéjét, nem volt kérdés, hogy havonta leutazzunk Aldeboarnból Zwolleba.
Tehát teljesen ismeretlenként jöttetek. Milyen élmény
volt az első alkalom?
Igen, nem ismertünk senkit, de olyan volt, mintha mindig is
ide jártunk volna, olyan családias, szívélyes fogadtatásban
volt részünk. János bácsi úgy üdvözölt minket, mintha tulajdon családtagjait köszöntené.
Mint a gyülekezet presbitere, miért tartod fontosnak a
magyar nyelvű istentiszteleteket?
Siklóson négy évig voltam presbiter és temetőgondnok. Ez tényleg sok feladattal, felelősséggel járt és amikor kiköltöztünk,
úgy éreztem hogy cserben hagytam őket. Kicsit tényleg az
utolsó pillanatban szóltam, hogy nem tudom tovább ellátni
a tisztséget, így megörültem, amikor János bácsi felkért presbiternek, valahogy úgy éreztem törleszthetem az adósságomat. Igaz, itt nincs annyi feladat, de ha majd lesz, szívesen
vállalok többet. Itt Zwolleban nekünk nincs saját templomunk. Apropó, láttam nemrégiben egy hirdetést, egy eladó
templomot. Szóval nekünk fontos, hogy anyanyelvünkön
hallgathassuk az igehirdetést. Időközben megtanultunk hollandul, és a falunkban is járunk holland gyülekezetbe, de az
nem ugyanaz. Erdélyben nevelkedve, az ember megtanulja
értékelni azt alehetőséget, hogy az anyanyelvét használhatja.
Isten mindig megtalálja a szolgálatra kész, a nyitott kezű,
szívű és gondolkozású tanítványokat.
Tehát Aldeboarn-ban, a faluban ahol laktok, jártok holland gyülekezetbe is? Ott hogy fogadtak?
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Ez egy 1700 fős kis település, a gyülekezetbe főként idősebb
emberek járnak, de nagyon kedvesen fogadtak minket. A
lelkész többször is érdeklődött felőlünk, hogy mindenünk
megvan-e , miben tudnak segíteni, még pénzt is akartak
adni. Amikor Adrienn babát várt, az asszonyok eljöttek neki
segíteni, takarítani, főzni.
Igen, a keresztyén testvériség nemzeteken átívelő szép
példáját sokan megtapasztalták Hollandiában magyarként.
Van egy másik magyar család is a falunkban.Mi fontosnak
tartjuk, hogy valamennyire beilleszkedjünk, megismerjük a
holland embereket, kultúrát, ugyanakkor a magyarságunkat
is meg szeretnénk őrizni. Ezért is járunk Zwolleba. Mondtuk
is Adriennel, hogy akár még messzebbre is elmennénk.
Pünkösdkor, ha addigra lesznek újra istentiszteletek,
lányotok Zwolleban fog konfirmálni. Mit jelent ez számodra? Emlékszel a saját konfirmációdra? Mit mondanál neki a konfirmációval kapcsolatosan?
Igen emlékszem. Úgy gondolom, hogy konfirmáció után tudja az ember komolyan venni az Isten útjait. A hittanóráról
gyerekfejjel sokszor próbáltuk ellógni, néha azt mondtuk,
hogy beteg volt a pap, pedig nem is volt az. A konfirmációi
ünnepélyes fogadalomtétel tényleg a hitbe való beavatás ünnepélyes mozzanata. Én azután már magamtól mentem a
templomba, vágytam az Isten közelségére.
Azt üzenem neki, hogy Istent soha ne hagyja el. Ezáltal fog
beteljesedni, és kiteljesedni a hite.
Emlékszel-e egy olyan eseményre, prédikációra, vagy
emberre, példaképre, aki, vagy ami különösen sokat
jelentett a hit útjára való elköteleződésben?
A nagypapám volt az, akivel mindig én mentem a református templomba Érkörtvélyesen. Mai napig emlékszem a
bűnbánó heti alkalmakra, ahol egymás mellett sétáltunk a
templomba menet és mellette ülhettem a templomban. Ő is
elég szűk szavú ember volt, de azt fontosnak tartotta, hogy
magával vigyen a templomba és megtanítsa, hogy mikor mit
kell csinálni, mondani, hogyan kell viselkedni. Ezt mindenképpen át szerette volna adni. Vele különösen jó volt a kapcsolatom
Hogyan segít a hit a mindennapok kihívásaiban?
Azáltal, hogy Isten mindent a kezében tart, nincsen lehetetlen.
József, nagy dolognak tartjuk, hogy férjként, családapaként, valamint munkahelyedencsoportvezetőként
is dolgozva,ilyen mély és bizalomteli a kapcsolatod Istennel. Rá mered hagyni a végső vezetést. Nagyon köszönöm, hogy megosztottad velünk életednek és hitednek
pár képkockáját. Isten áldjon meg családod körében és
a szolgálatodban. Köszönjük a gyülekezetünkben vállalt
presbiteri tisztségedet is. Reméljük a májusi konfirmáció alkalmával találkozunk majd! Köszönöm az interjút!
Nagyon szívesen!

Þ
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Kolozsvári Protestáns Teológiai IntézetErdély lel- és mise sincs, se karinges papok,
készképző egyeteme
az oltáron két öröklámpa ég,
az Istenemmel egyedül vagyok.
A templom üres, a lelkem tele.
Megértjük egymást, pedig nincs szavunk,
itt állok, szemben állok Ő vele
s nem látja senki, hogy együtt vagyunk.
Állok, térdre nem hajt a vágy hatalma
csak fürkészem a nagy Akaratot;
úgyis addig állok, míg Ő akarja
s ha nem akarja: összeroskadok.
Tekintettel arra, hogy a járvány a gyülekezeti istentiszteleti
alkalmak megtartását is akadályozza, a 2020. húsvéti időszakra mentesítik a KPTI református, evangélikus és unitárius hallgatóit a legációs kötelezettségeik teljesítése alól.

Ne! Ne állítsanak Lenin-szobrot Németországban!

A prágai székhelyű Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja – amely a totalitárius múlt feltárásával foglalkozó
európai nemzeti intézmények tevékenységét koordinálja, 20
ország 62 intézetét, szervezetét tömöríti, köztük a magyar
Nemzeti Emlékezet Bizottságát is – 2020. április 3-án nyilatkozat tett közzé honlapján a németországi Lenin-szobor
ügyében.Az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja
aggodalmát fejezi ki Vlagyimir Iljics Lenin szobrának a németországi, észak-rajna-vesztfáliai Gelsenkirchen városában
tervezett felállításával kapcsolatban. A szovjet totalitárius
államot megteremtő Lenin uralma alatt milliókat gyilkoltak
meg. Utódai és követői, a marxizmus-leninizmus hívei sok
tízmillió ember haláláért felelősek. Még napjainkban is előfordul, hogy ezen ideológia nevében oltanak ki emberi életeket. Lenin és öröksége köztereken történő megőrzésével a
szoborállítók és támogatóik megsértik a kommunizmus áldozatainak emlékét, fájdalmat okozva ezzel hozzátartozóiknak
és leszármazottaiknak.A Platform helyesli a gelsenkircheni
helyi hatóságoknak a szobor felállításának megakadályozására irányuló törekvését, egyúttal felszólítja a német szövetségi kormányt, tegye meg a tömeggyilkosokról való nyilvános
megemlékezés megelőzéséhez szükséges lépéseket. „Kérjük az
európai közösséget, rendelkezéseivel vegye elejét a totalitárius ideológiák terjesztésének” – zárul az Európai Emlékezet
és Lelkiismeret Platformja nyilatkozata, amely nemzetközi
szervezet védnöki testületének Tőkés László volt európai képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke is tagja.
Nagyvárad, 2020. április 6.Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája

Reményik Sándor:Üres templomban
Így szoktam ezt: ha száll az alkonyat,
az üres templomba besurranok.
Egy lélek, aki Istent látogat.
A szentek komoly arca rámragyog.
Ha násznép járt ma itt: feledve rég,

Olyan végtelen áhitat fog el,
mintha erdőben néznék csillagot,
ahol az örök, ős csend ünnepel,
pedig – csupán egy templomban vagyok

Egyházi Iratmisszió Kedves Szülők és Gyerekek!

Kedves Testvéreink! Nehéz időket élünk a koronavírus idején, veszélybe került az egészségünk, sokaknak
a munkája is, az iskolák bezártak, s a gyerekek otthoni
tanulásra álltak át.
Szeretnénk ezen a helyzeten a lehetőségeink szerint
egy kicsit könnyíteni. Így arra gondoltunk, hogy a
Hágai Magyar Óvoda és Iskola megmaradt Balassifüzeteit és a Hágai Magyar Református Gyülekezet
egyházi iratmisszió könyveit felajánljuk azok számára, akik ezekkel még nem rendelkeznek, de igényt
tartanak rá.Se a szülőknek, se a gyerekeknek nem
könnyű ez az új helyzet, de reméljük, hogy ezekkel
a nagyon tartalmas és szép kiadású könyvekkel,
füzetekkel egy kicsi változatosságot hozunk az ideiglenesen átstrukturált (nem) mindennapi életbe.
Természetesen azok is jelentkezhetnek, akik nem
tagjai a Hágai Magyar Óvodának és Iskolának, illetve a Hágai Magyar Református Gyülekezetnek.
A lényeg az, hogy minél több magyar családba
eljussanak ezek a kiadványok, ebben a nem kön�nyű időszakban is.A Hágai Magyar Óvoda és Iskola
tanulói és szülei számára már évek óta jól ismert Balassi-füzetekből még jó néhány példány van raktáron,
mind az 5 sorozatból. Március elején kaptunk újabb
példányokat Budapestről. Március 7-én is volt lehetőség arra, hogy a szülők / gyerekek vigyenek belőle.
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A mellékletben elküldjük a Balassi-füzetekről és
az iratmisszió könyveiről készült két fotót.
Ha valaki szeretne ezekből a kiadványokból
kapni, az vegye fel velünk a kapcsolatot (megadva postai címét is) a következő email címen:
csanady@federatio.org
Hágában személyesen is át lehet venni a kiadványokat (küldjük a címet), de Hágában
és környékén ki is szállítjuk a kiadványokat.

1. Kötet: Mienk a vár! (magyar várak: Buda, Visegrád, Esztergom, Eger, stb.)
2. Kötet: Ünnepeljünk együtt (állami ünnepeink;
anyák napja, farsang, húsvét, mikulás, karácsony)
3. Kötet: Kalandra fel! (Balaton, Pécs, Kőszeg,
Aggtelek, Hortobágy, Tisza....)
4. Kötet: Mesélj nekem! (magyar népmesék I.)
5. Kötet: Játssz velünk! (magyar népmesék II.)
Ugyanakkor a Hágai Magyar Református Gyülekezet
által közzétett magyar nyelvű könyvekből is lehetett
vásárolni. 12 kiadványból maradt még tartalékban:
Biblia (új fordítás)
Bibliai történetek gyerekeknek
Képregényes Biblia
Időutazás a királyok és próféták korába
Kegyelem itt és most – 365 bibliai üzenet gyerekeknek
Nyisd ki a szíved! – bibliai üzenetek kicsiknek
Bibliaolvasó Kalauz 2020. évre
Molnár Miklós: Isten munkája a család életében
Ravasz László: Én vagyok a te Istened (a Tízparancsolat magyarázata)
Cseri Kálmán: Mit ünneplünk Húsvétkor?
Képes Kálvin Kalendárium 2020
Erőm és énekem az Úr - énekeskönyv
Reformátusok Falinaptára

A megbeszélt időben a könyveket letes�szük az ajtótok elé, hogy minden fizikai kapcsolatot elkerüljünk. Vigyázzatok magatokra és
szeretteitekre! Üdvözlettel, Csanády Ágnes lelkész.

Gyermekvonatok” –nemzetközi konferencia volt KAMPEN városában, 2020.
febr. 6-7 napjain /De kindertreinen en verder -

Culturele, religieuze en politieke betrekkingen tussen
Hongarije en de Lage Landen in het interbellum
-Internationale conferentie St Anna Kapel, Kampen 6
en 7 februari 2020The Neo-Calvinism Research Institute aan de Theologische Universiteit, Broederweg 15,
Kampen./- Egyházközségünk meghívását elfogadva,
vendégünk voltBenkei Ildikó, a Kossuth Rádió „Határok nélkül” című műsorának szerkesztője. E helyen is
szeretettelköszönjük a konferenciáról készült tudósításait
és a rólunk szóló riportjait. Hálásan nyugtázzuk Németh
Piroska, Makkai Réka és Urbán Ákosék segítségét a
Benkei Ildikó fogadása és kalauzolása alkalmával.I.adás:

https://mediaklikk.hu/kossuth-radio/cikk/2020/02/11/
gyerekvonat-a-hatarok-nelkul-keddi-es-szombati-adasabana-kossuth-musoran/ II.adás (Fettich Mária és Bally György):
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=202002-14_18-02-00&enddate=2020-02-14_18-40-00&ch=mr1III.
adás elérhető:https://mediaklikk.hu/radio-lejatszokossuth/?date=2020-02-23_04-30-00&enddate=202002-23_05-10-00&ch=mr1IV.adás: https://mediaklikk.
hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-03-07_19-0500&enddate=2020-03-07_19-35-00&ch=mr1

Száz éve indult el az első vonat az „ígéret
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földjére” http://www.reformatus.hu/mutat/16963/ Az

első világháború és a trianoni békediktátum gyökeresen megváltoztatta a Magyar Királyság képét: az
ország területének kétharmada elveszett, magyarok
milliói rekedtek az új államhatáron kívül. A háború
és megszállás miatt a gazdaság romokban hevert, és
gyermekek százezrei éltek nyomorúságos körélmények között, melyre már a nyugat-európai semleges
államok is felfigyeltek. Így indulhatott el Clinge J.
Fledderus holland főkonzul segítségével 1920. februárjában az első, gyermekekkel teli vonat Hollandiába,
hogy ideiglenes nevelőszüleiknél pihenhessék ki a
világháború és az utána következő átmeneti időszak
borzalmait. A testileg-lelkileg feltöltődött gyermekek 3-4 hónap után tértek vissza Magyarországra a
szüleikhez, de olyanokról is tudunk, akik örökre kint
maradtak. A humanitárius segítségnyújtás egyik magyarországi szervezője a református egyház volt.
Szeretett Barátaink!Köszönjük, hogy reánk gondoltatok

ezekben a halállal koszorúzott időkben. Ajándékozzon meg
mindnyájunkat az örökélet hivő bizonyosságával a Feltámadott! Szeretettel ölelünk Titeket , Marika és Gerő, Marosvásárhely, Húsvét hava

Kedves testvéreink, barátaink!Szívből kívánunk nektek ál-

dott Húsvéti Ünnepeket! Az idei húsvéti ünneplésünk bizarr
körülmények között történik. A gyülekezettel való együttlét
nagyon hiányzik. Azonban az a jó hír, hogy az Úr Jézus Krisztus legyőzte a halált és mindent újjá tesz, nem függ a múlt, a
jelen és a jövő körülményeitől sem.Ezért megünnepeljük a
Húsvétot ez idén is, bár másként mint máskor.Ebben összetartozónak érzük magunkat mindnyájatokkal.A mi feltámadott Úrunk így szól mindnyájunknak: Békesség néktek!Sally és
Henk van de Graaf
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egymással és a nagyvilág magyar reformátusságával.
A Magyar Református Egyház, mely a világ minden reformátusát jelenti, együtt lehet a Duna Televízió képernyője előtt húsvét első napján 9 óra 10 perctől. Ígét
hírdet és úrvacsorát oszt dr.Szabó István püspök családi közösségben. Kérésünk, hogy saját hajlékainkban
terítsünk asztalt és úrvacsorázzunk a Szentlélek közösségében. Virtuális közösségünk így lesz Krisztus teste,
kényszerítő helyzetben mégis valóságosan. A jegyek elvételével - a családfő kezéből - érvényesül az egyetemes

Þ

papság elve, és templommá lesz így minden otthon.
Szüntelenül emlékeztessük egymást Feltámadott Urunk első szavaira: Békesség néktek!
Bízzatok,
kegyelemből
élünk,
hit
által!
Isten velünk, viszontlátásra!Húsvétkor a Zwollei Református Egyházközség presbiterei, diakónusai és lelkipásztorai e helyről is oltalmat kérnek a hívek életére
szolgálatára, továbbá egész Hollandia népének áldott
ünnepet kívánnak a boldog feltámadás reménysége alatt!
„Feltámadott az Úr bizonnyal!”„De Heer is waarlijk
opgestaan!”Datum: Húsvét nagyhetében,AD. 2020,
ápr. 9. Nagycsütörtök.

Húsvéti Istentiszteletünk módja https://

mediaklikk.hu/duna-elo/

Szeretett híveink és barátaink!
Krisztus feltámadott, / Krisztus él, / Mi is élünk,/ A
haláltól nem félünk! / Hallelujah!/
8-án készült a zwollei Plantagekerkben

Március

Kedves Testvéreink! Az idei, rendkivüli helyzetben sem mondhatunk le az ünneplésről.
Április 12-én, Húsvét Vasárnap reggel kilenc órakor
Márc.
istentisztelet közvetítése kezdődik az MTVA itt jel8-án
Németh
Piroska
hírdette
az
Igét,
a
liturgiát
Hermán
zett csatornáján, amelynek keretében, hitünk szerint,
a szentek egyességében érezhetünk lelki közösséget M. János végezte.
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Zwollei Harangszó2020/3Lapzárta: 2020 ápr.9-én
A Zwollei Magyar Református Egyházközség Presbitériumának a megbízásából szerkesztette Hermán M.
János és Szomor AttilaA Zwollei Harangszó korábbi
számait awww.zwolleireformatus.nlhonlapon lehet
elérni. Info:www.zwolleireformatus.nl
Angliai Református Egyházközségünk húsvéti levelének csendes üzenete:

Az ünnep lényege, Krisztus áldozata és feltámadása, a megváltás üzenete ugyanaz.

Székelyföldi hímes tojások

Nagyszombaton a virágok is sírnak. Foto:Albertje
Alkema-ten Hoeve

Árapatak, 2020

Kovács Kata karnagy húsvéti üdvözlete Hágából:

Áldott húsvétot kívánnak a siteriek, gyertek velünk virutálisan a kúsvét hajnali istentiszteletre, melyre a következő linken csatlakozhattok: https://www.facebook.com/siteritemplom/videos/233854047857314/

